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Skolefoto
Alle klassers gruppebilleder ligger nu hos 
klasselærerne, hvor I kan købe dem for 100 
kroner stykket. Det var godt, hvis de 
interesserede fik købt billeder i løbet af den 
kommende uge, så vi kan få afsluttet 
regnskabet.

Det store foto af hele skolen
Det er stadig muligt at bestille det store 
billede af hele skolen. Billedet er i størrelsen 
30 x 40 cm., koster 125 kr. og kan bestilles 
ved, at I svarer på nyhedsbrev-mailen senest 
torsdag i næste uge. Så bestiller vi billederne 
næste fredag.

Vor bogholder beder meddele, at

der i november måned opkræves følgende ekstra ydelser:

3. klasse Moeck Sopran fløjte kr. 485,00
6. kl.asse Tyskhæfte kr. 37,00
10. klasse Landmåling a conto kr. 1.200. Efterreguleres i december om 
nødvendigt
6. og 7. kl. Depositum orkesterrejse 2017 kr. 300,00
Leje af instrument med kr. 750,00 (pr. år)

Varsling af skolepengeforhøjelse

Som tidligere år vil der ved årsskiftet ske en forhøjelse af taksterne på 
skolepenge, Brombærhus og diverse ydelser pr. 1. januar 2017. De præcise 
beløb vil blive udmeldt i november i forbindelse med den endelige 
fastlæggelse af budget for 2017.



Børnenes Kontor – julehjælp
Jeg minder om Børnenes Kontors julehjælp. I kan stadig hente et 
ansøgnings-skema hos mig på kontoret. De udfyldte skemaer skal være 
afleveret til kontoret (eller i skolens postkasse) så jeg har dem
senest på onsdag den 2. november.

Peter på kontoret

Alfe-engle Workshop
Kære alle forældre

Lørdag den 5. november kl. 10.00-15.00 holder jeg en alfe-engle 
workshop.
Det er intentionen at lave alfer/engle til håndarbejdsboden. Hvis du laver 
to,  skal den ene gå til boden og den anden kan du tage med hjem. Hvis du 
laver flere, går de til boden. Det koster 50 kr.
Du kan melde dig til på min mail: suchata.svanberg@gmail.com
Hvis du ikke har lavet dem før, skal du komme kl. 10.00, da jeg her vil 
demonstrere, hvordan man laver dem.
Jeg laver kaffe og te, og måske er der nogen, der har lidt godt med til at 
dele ud af.

Jeg glæder mig til at se jer 
Suchata Svanberg

Annonce

Børnepasning tilbydes

Mit navn er Liv (tidligere elev på skolen), og jeg er en HF 
studerende som søger arbejde med at passe børn. Jeg kan 
hente og bringe mandag, onsdag og fredag og passe om 
aftenen alle ugens dage. Jeg er kreativ og har også gode 
erfaringer med udendørsaktiviteter. Jeg ser meget frem til at 
møde din familie. 

Mit nummer: 31 61 84 79

mailto:suchata.svanberg@gmail.com


Kalenderen
Oktober

Uge 42 d. 17.
d. 21. Efterårsferie

Mandag d. 24. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Uge 43 d. 24.
d. 28. 8. klasse projektuge

Mandag d. 7. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Mandag d. 14. Musikaften kl. 19.00

Mandag d. 21. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Lørdag d. 26. JULEBASAR


